


دليــل المحاربــات هــو وثيقــة إرشــادية صالحــة لكافــة م�احــل البطولــة، ف��ــق اإلدارة هــو مــن يتخــذ القــ�ار فــي جميــع القضايــا 

ــد ذلــك بشــكل مباشــر فــإن  ــم تحدي ــم يت ــو ل ــل أي حتــى ل ــم كتابتهــا فــي هــذا الدلي ــم يت والن�اعــات التــي قــد تحــدث والتــي ل

الغياب عن جوالت الخاصة بكل بطولة وكسر أي قاعدة قد تؤدي الى خسارة الف��ق. 

معلومات عن البطولة

بطولــة PUBG Mobile ســيتم �نظيمهــا وإطالقهــا مــن قبــل العالمــة التجا��ــة الخاصــة فــي بالتــل لأللعــاب 
اإللكت�ونيــة Paltel Gaming الحاضــن األول لل��اضــات اإللكت�ونيــة في فلســطين وتحت إشــ�اف االتحاد الفلســطيني 
لل��اضات اإللكت�ونية والذهنية PFEIS وبالش�اكة العالمية مع PUBG، البطولة خاصة بفئة جديدة من عشاق ال��اضات 
اإللكت�ونيــة وهــي فئــة الشــابات ومحترفــات األلعــاب اإللكت�ونيــة لتكــون البطولــة األولــى مــن نوعهــا فــي 

 .“DUO” فلسطين الخاصة بالفتيات

تفاصيل البطولة

• هذه البطولة لمستخدمي الموبا�ل فقط، لذلك استخدام المحاكي ممنوع نهائيًا 
ــة،  ــة الغر�ي ــمل الضف ــة "تش ــر مقيم ــواء مقيمــة أو غي ــط س ــطينيات فق ــات الفلس ــة المحارب ــذه البطول • ه

قطاع غزة، الداخل المحتل، القدس، الشتات والمغتر��بن"
• يجب أن اليقل عمر المشاركات في البطولة عن 18 سنة.

• سيتم لعب المبا��ات بنظام نقاط سيتم شرحه بالتفصيل في قواعد البطولة.

الجوائز

البطولة تقدم جوائز مالية بقيمة $3000 موزعة على الفائ�ات بالم�ا�ب األولى

جوالت البطولة
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Gbarena Discord يجب على كل قائدة ف��ق متابعة

Discord
ID

Discord

ــى  ــي يجــب عل الســتكمال التســجيل بشــكل نهائ www.paltel.ps/index.php?url=category/view/233/
https://discord.gg/pzsmH7DnCpقائدة الف��ق التسجيل في موقع �نظيم البطولة 

ــر اســم الالعبــة "داخــل اللعبــة" التــي قامــت بالتســجيل بــه " خــالل موقــع تســجيل البطولــة" تحــت أي  • يمنــع تغي
ظرف خالل مسار البطولة منذ نقطة بداية البطولة وحتى نهايتها.

مرحلة التصفيات
مرحلة النهائيات

مرحلة النهائيات:

قواعد وش�وط البطولة

1 KILL = 1 POINT

23456-78-1011-1617-25 1

1297543210

2021/06/28
2021/06/30

07:00
08:00

قامـتالمشاركات
البطولة.إقصائهاالالعبة

يجــب التأكــد مــن جاه��ــة المشــاركة فــي البطولــة قبــل الموعــد، وفــي حــال تأخــر المشــاركات أكثر مــن 15 دقيقة
من بداية أول مبا�اة ستعتبر الالعبة منسحبة وسيتم إقصائها.

Erangel مرحلة التصفيات: التأهل حسب الترتيب وفرصة اللعب لكل ف��ق مرة واحدة فقط عبر خ��طة
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الالعبات
الالعبات

لالعبات

الالعبات

الف�ق المتأهلة منهن تبعًا لهذه المقارنات:
الالعبتين

الالعبتـين

الالعبتـين

الالعبتـين

الالعبتين

قمــن

حصلت فيها الالعبة على

حصلت فيها الالعبة على

قمــن

الالعبات

ـبةـن
ـبة

ـبة

لالعبات

ُأخرى لتشاركبةنلالعبات
بة التي ارتبكت الفعل

بة

الالعبات
�تمكن الالعبة

المشاركات

قامت الالعباتالتي قمن

بمعاقبتهاقامت أحد المشاركات
المشاركات األخ��ات



Rooms

Paltel Gaming Discord

“Ladies

 

Hand Cam

PUBG.GBarena
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• إذا كانــت لديــك أي أســئلة أو مخــاوف أو أي شــكاوي، يمكنــك االنضمــام إلــى خــادم الخــالف لدينــا واالتصــال 
بف��ق الدعم الموجود على تط�يق الديسكورد ”Discord“ لمساعدتك.

• تمتلك Paltel Gaming جميع الحقوق لتعد�ل أو تغ�ير أو إيقاف أي قسم من القواعد في أي ظرف من الظ�وف

التسجيل في البطولة
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قواعد السلوك

�نطبــق قواعــد الســلوك أدنــاه علــى جميع الالعبات فــي بطولــة PUBG Mobile وعلى كافة م�احل المنافســة ما لم 
ينص على خالف ذلك، يحتفظ منظم البطولة بالحق في فرض عقوبات أو استبعاد أي العبة وفقًا لتقد�ره.

سلوك البطولة
• يجــب علــى الالعبــة التصــرف بــ�وح ��اضيــة وأن تحافــظ علــى الســلوك المناســب للمتابعيــن وكافــة المتواجد�ــن 
ومنظمــي البطولــة والالعبــات األخ��ــات، �نطبــق هــذه المتطلبــات علــى كل البطــوالت عبــر اإل�ترنــت وعلــى كل مــا 

يتعلق بسلوك البطولة على وسائل التواصل االجتماعي ونشاطه على البث المباشر.
• يمنع استخدام لغة بذيئة أو مسيئة أو مهينة خالل البطولة.

• يمنع استخدام اللغة أو أعمال التهديد أو أي شكل آخر من أشكال الترهيب التي تشير الى العنف.
• يمنع السلوك المسيء بما في ذلك المضايقة والتنمر والتهديدات.

ــع أو مســؤول أو أي  ــة أو متاب ــد موجــه ألي العب ــال أو أي عمــل تهدي ــة والقت ــع اإلســاءة النفســية واللفظي • يمن
شخص آخر.

• يمنع استخدام أدوات مساعدة أو وحدات التحكم أو أي من أ��ار الضرب المساعدة بالبطولة.
• يمنــع أي إجــ�اء يتعــارض مــع لعــب اللعبــة بمــا فــي ذلــك علــى ســ�يل المثــال ال الحصــر (كســر محطــة ألعــاب عمــدًا، 
التدخــل فــي الطاقــة، إســاءة اســتخدام اإليقــاف المؤقــت داخــل اللعبــة) يمكــن أن �ــؤدي الــى مصــادرة المبــا�اة

و\أو عدم األهلية من المنافسة.
• تمنع الم�اهنة على �تائج اللعبة وتعتبر تصرف محظور على كل مشاركة.

• علــى كل الالعبــات االلتــ�ام بعــدم مشــاركة المعلومــات التــي يتــم إرســالها مــن قبــل منظــم البطولــة بمــا فــي 
ذلك عبر مواقع التواصل االجتماعي.

• يمنع اخت�اق حسابات األف�اد اآلخ��ن وغ�و معلوما�هم الخاصة وإساءة استخدامها.
ــى  ــة عل ــي البطول ــاص ف ــي الخ ــوى الت�ويج ــاركة المحت ــاركات، مش ــن المش ــب م ــة الطل ــم البطول ــق لمنظ • يح

حسابتهن الخاصة على مواقع التواصل االجتماعي.
• آليــة الدفــع �تــم عنــد اال�تهــاء مــن البطولــة وبعــد التأكــد مــن النتائــج مــن قبــل اللجنــة المنظمــة للبطولــة نحتــاج 

الى 60 �وم عمل الستكمال عمليات الدفع للفائ�ات.
ــة أو  ــالت صحفي ــة أو مقاب ــز بعــد البطول ــع الجوائ ــات متاحــات ألي احتفــاالت لتو�� ــع الالعب • يجــب أن تكــون جمي
ــأن  ــًا ب ــا، علم ــوب عنه ــن ين ــة أو م ــم البطول ــا منظ ــة يطلبه ــطة ت�ويجي ــر وأي أنش ــدث المباش ــث والح ــات الب فعالي
الالعبــة التــي تــم دعوتهــا مــن قبــل منظــم البطولــة ولــم �تواجــد خــالل إحــدى األنشــطة الت�ويجيــة المذكــورة يفقــد 

الحق في أي جائزة أو ميزة مقدمة من قبل المنظم.

سياسة التواطؤ:
ُيعــرف التواطــؤ بأنــه أي ا�فــاق �يــن العبتيــن أو أكثــر إللحــاق الضــ�ر بالالعبــات األخ��ــات فــي المنافســة، التواطــؤ 
ــل  ــن الم�اح ــة م ــي أي مرحل ــؤ ف ــي التواط ــاركت ف ــة ش ــذف أي العب ــيتم ح ــًا، س ــًا با� ــوع منع ــات ممن ــن الالعب �ي

البطولة.
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أمثلة على التواطؤ:
• خسارة المبا�اة عمدًا ألي سبب كان.

• اللعب نيابة عن منافسة أخرى بما في ذلك حساب ثانوي لمساعدتهم في التأهيل عبر اإل�ترنت-أي شكل 
من أشكال التالعب بنتائج المبا��ات أو الموافقة على تجزئة الجائزة المالية.

عقوبات
على كافة الالعبات ا�باع إرشادات وقواعد وش�وط منظم البطولة وتعتبر كافة الق�ا�ات الصادرة 

عن المنظم ملزمة لكافة الالعبات، كما يحتفظ منظم البطولة بالحق في معاقبة أي العبة في 
المنافسة على أي مستوى وفي أي وقت وألي سبب تشمل العقوبات ما يلي:

• تحذ�ر
• تو�يخ

• عدم احتساب نقاط مبا�اة واحدة
• عدم احتساب نقاط كافة المبا��ات

• فقدان الجائزة أو جزء منها
• االستبعاد أو اإلقصاء من البطولة

نسخة اللعبة: تستخدم البطولة أحدث إصدار متاح من منتج اللعبة

الدردشة والتواصل داخل اللعبة:
يقتصر استخدام الدردشة داخل اللعبة أ�ناء الجوالت على التواصل مع إدارة ومنظم البطولة فقط وال يسمح 

بأي نوع من اإلعالنات أو التعليقات غير ذات الصلة قبل المبا�اة أو بعدها.




